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Vad är breddtjänster?

Tjänster, digitalt producerade, som når 
många, ger stor nytta, hämtar information 
från många källor, används för många 
ändamål samt kan förädlas och 
tillhandahållas via nätet



IT-kommissionens förslag

Handlingsprogram för breddtjänster

Kompetens, resursutveckling, arbetsliv

Program för
bredband

Program för
breddinfo

Bred 
debatt
och 

nya, breda
besluts-

processer



Teknik + Information <=>

IT-politikens nya skede

Tjänster

IT-politikens delkomponenter

Ett bredare, samlat IT-begrepp + en produktionskedja
Nyttor,
resultat
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Teknik+Information<=>

Nytta fordrar ...

TjänsterNyttor,
resultat

Använd-
barhet

som främjas av god design här ….



De politiska aspekterna

Chans till goda utvecklingscirklar:

� Nytta ger service, effektivitet och tillväxt

� Infrastruktur ger lägre utvecklingskostnader, och 
flexibilitet

� Bred tjänstemiljö stimulerar utveckling och erbjuder 
”testbanor”

� Utveckling och bra produkter stärker kreativa 
företag

� Tjänstedesign kan ge god  användbarhet, nytta och 
konkurrensfördelar på en tuff ”IT-marknad”



Den digitala tjänsten ofta
en ”paketlösning” 

Nyttofunktion, design

Digital information

Teknik och kommunikation



Tjänster och service

Digitalt
producerade

Digitalt levererade

Ja

Nej

Nej Ja

En logisk utvecklingslinje?





Guldlänken  premierar  en tjänst eller service som underlättar och 
stimulerar kommunikationen ur medborgarnas perspektiv.

I första hand skall innovativa sätt att utnyttja det nya mediet 
premieras, och inte avancerade tekniska lösningar, allt för att 
fokusera på medborgarnyttan.

Det som lyfts fram och premieras är användarperspektivet eller 
kundperspektivet med fokus på Design för Användbarhet. 

Ett perspektiv som underlättar och stimulerar till kontakt eller dialog 
med medborgarna med hjälp av en webbplats.



Standardiseringsbehov idag

� identitetsbeteckningar

� verksamhetsbegrepp

� informationsstrukturer

� dialoger och interaktivitet

� tjänster och tjänstemiljöer



Design

Tjänster i 
digital miljö

ITK

SVID

Våra två infallsvinklar ...



SVID

ITK

Bredd resp fokus i tjänstebegreppet



Hur skapa goda förutsättningar?

� Väcka intresse och insikt (awareness)

� Ställa höga krav

� Kritiskt granska vad som görs

� Främja utvecklingskompetens

� Skapa samarbetsformer och bygga laganda

� Organisera intressenter och eldsjälar

� En rejäl gnutta jäklaranamma

+

� Lite resurser …!


